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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО»

П О К А Н А 

МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към 
Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за 

конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и                                   
разпространение на научни знания”

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011��111- 2013.1.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 111 “Професионално обучение, 
информационни дейности и разпространение на научни знания” се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони.

І. Обхават на мярката:

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката предоставя помощ за обучение чрез 

курсове и чрез информационни дейности в областта на земеделието и горите на земеделски 
производители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, както и 
на заетите в техните стопанства.

3. Специални условия, свързани обхвата на мярката: 
а) Не са допустими за подпомагане курсове за инструкция или обучение:

- които са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско 
стопанство за средни или висши училища (съгласно чл.21 от Регламент на Съвета 
1698/2005);

- които не са свързани със земеделието и горите. 

б) Участието в обучението на пълнолетните лица, заети в селското и горското стопанство, е 
безплатно.
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II. Допустими кандидати:

�ƒ Организации, които провеждат курсове и информационни дейности. 
�ƒ Организациите, провеждащи курсовете и информационните дейности, могат да бъдат 

публични или частни институции в системата на професионалното образование и 
обучение по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение,
които провеждат обучение по една или повече от професиите и специалностите, съгласно 
приложение № 2 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г.

�ƒ За обучение само чрез информационни дейности са допустими и лица, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в основния предмет на дейност 
в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията 
и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на 
селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или 
околната среда, както и научни институти, които осъществяват научни, приложни и 
обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или 
управлението на земите и/или околната среда.

III. Допустими дейности:

Организациите, които ще провеждат курсове и информационни дейности, разработват проекти за 
обучение и кандидатстват за финансова помощ. Проектът за обучение съдържа: учебни програми 
за всеки курс или информационна дейност; планиран брой обучаеми; бюджет на планираните 
разходи; график на планираните курсове и информационни дейности.

�:�����>�h�i�m�k�l�b�f�b���d�m�j�k�h�\�_���b���b�g�n�h�j�f�Z�p�b�h�g�g�b���^�_�c�g�h�k�l�b��
1. За обучение чрез курсове::

1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа 
1.2. Краткосрочни с продължителност 30 часа 

2. За обучение чрез информационни дейности - информационните дейности могат да са с 
продължителност от 6 до 18 часа (те трябва да са с продължителност 18 часа за одобрени 
бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които обучението е 
необходимо) и в следните форми:
2.1. Семинари, информационни сесии или работни срещи; 
2.2. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на 

брошури. 

Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група с минимален брой от 5 
обучаеми и максимален брой от 10 обучаеми, които се обучават по едно и също време и място по 
учебната програма на даден курс. Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на 
практическо обучение от най-малко 10% от общия брой на часовете.



                                                               
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –                                      

„Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

                            

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ;  e-mail : office@mig-popovo.com

3

Във всяка информационна дейност трябва да бъде предвиден минимален брой от 10 и 
максимален брой от 60 участници, които се обучават по едно и също време и място по учебната 
програма на дадена информационна дейност.

Определенията за информационните дейности и подробните изисквания към учебната програма 
на всеки курс или информационна дейност са посочени в Наредба №23 от 14.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално 
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР за периода 
2007-2013 г.

�;�����M�k�e�h�\�b�y���a�Z �l�_�f�b�l�_���g�Z���d�m�j�k�h�\�_�l�_���b���b�g�n�h�j�f�Z�p�b�h�g�g�b�l�_���^�_�c�g�h�k�l�b����
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1.1. Теми (за курсове и информационни дейности), обосновани от обучаващата организация, 
свързани с една от следните основни теми, идентифицирани като приоритетни в резултат на 
проучване на потребностите от обучение:

�ƒ Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.)
�ƒ Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-
разнообразие и др.) 

�ƒ Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 
законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на 
управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на 
ландшафта, др.)

�ƒ Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.)
�ƒ Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-

приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство към 
подходящи потребители)  

1.2. Теми за курсове, конкретно определени при проучване на потребностите от обучение:
�ƒ Зърнопроизводство ;
�ƒ Зеленчукопроизводство;
�ƒ Трайни насаждения;
�ƒ Добри практики за напояване;
�ƒ Обучение по интегрирано производство на растенията (на основата на Наредба №15 от 

03.08.2007 г.за условията и реда за интегрирано производство на растения и 
растителни продукти и тяхното означаване, обн. ДВ. бр.66 от 14.08.2007 г.);

�ƒ Агротехника на различните земеделски култури ;
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�ƒ Продукти за растителна защита и тяхното прилагане (включително запознаване с 
икономически важните вредители, карантинни заболявания, употреба на пестициди, 
предпазване от нелегални пестициди, контрол на пестицидите, остатъчни количества).

1.3. Теми за информационни дейности, конкретно определени при проучване на потребностите 
от обучение:

�ƒ Нормативни изисквания в растениевъдството;
�ƒ Маркетинг и реализиране на продукцията от земеделското стопанство;
�ƒ Добри растителнозащитни практики, които се прилагат при отделните култури ;
�ƒ Запознаване с иновации в технологиите за отглеждане на културите;
�ƒ Екологосъобразно земеделие; 
�ƒ Биологично земеделие;
�ƒ Възможности за намиране на полезна информация за земеделското стопанство чрез 

интернет;
�ƒ Оптимизиране на дейността на сдруженията за напояване;
�ƒ Изисквания на европейското законодателство към складовете за съхранение на зърно 

�������<���h�[�e�Z�k�l�l�Z���g�Z���`�b�\�h�l�g�h�\�t�^�k�l�\�h�l�h��

2.1. Теми (за курсове и информационни дейности), обосновани от обучаващата организация, 
свързани с една от  следните основни теми, идентифицирани като приоритетни в резултат на 
проучване на потребностите от обучение:

�ƒ Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) ;
�ƒ Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-
разнообразие и др.);

�ƒ Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);
�ƒ Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 

законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на 
управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на 
ландшафта, др.);

�ƒ Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-
приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство към 
подходящи потребители)  

2.2. Теми за курсове, конкретно определени при проучване на потребностите от обучение:
�ƒ Говедовъдство (включително породен състав, хранене, ветеринарно медицински 

изисквания, добив на продукцията);
�ƒ Овцевъдство (включително породен състав, хранене, ветеринарно медицински 

изисквания, добив на продукцията);
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�ƒ Общо животновъдство (включително отглеждане на свине, зайци, птици);
�ƒ Алтернативно животновъдство (включително отглеждане на щрауси, охлюви и др.);
�ƒ Безопасност на храните.

2.3. Теми за информационни дейности, конкретно определени при проучване на потребностите 
от обучение:

�ƒ Мероприятия по опазване на околната среда в животновъдните ферми;
�ƒ Запознаване с иновациите в технологиите за отглеждане на животни;
�ƒ Основни принципи на биологичното производство;
�ƒ Схеми за подпомагане на животновъдите;
�ƒ Изискванията за създаване на ферма с осигурени мерки за биосигурност;
�ƒ Компютърно обучение с цел запознаване на животновъдите с интегрираната 

информационна система на НВМС;
�ƒ Безопасност на храните (включително ветеринарномедицински изисквания и употреба на 

лекарства, от които има остатъци);
�ƒ Хуманно отношение към животните

�����<���h�[�e�Z�k�l�l�Z���g�Z���e�_�k�h�\�t�^�k�l�\�h�l�h

3.1. Теми (за курсове и информационни дейности), обосновани от обучаващата организация, 
свързани с една от  следните основни теми, идентифицирани като приоритетни в резултат на 
проучване на потребностите от обучение:

�ƒ Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);
�ƒ Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) ;
�ƒ Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в горите.

3.2. Теми за курсове, конкретно определени при проучване на потребностите от обучение:
�ƒ Нови методи на отглеждане на млади горски насаждения;
�ƒ Обучение за определени видове сечи на иглолистни гори;
�ƒ Управление на частно горско стопанство и горскостопанска кооперация;
�ƒ Основни практики в лесовъдството .

3.3. Теми за информационни дейности, конкретно определени при проучване на потребностите 
от обучение:

�ƒ Нормативни изисквания в лесовъдството.

�������<���h�[�e�Z�k�l�l�Z���g�Z���Z�]�j�h�_�d�h�e�h�]�b�y�l�Z

4.1. Тема за основна агроекологична информационна дейност с продължителност 18 часа по 
мярка 214 „Агроекологични плащания”, включваща следните подтеми: 
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�ƒ Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната 
среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др);

�ƒ Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от 
прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.

�ƒ Допълнителна информация за агроекологичните схеми, които ползвателите на помощ 
избират, насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение 
на определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за 
управление и други задължения по схемите;

4.2. Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по 
мярка 214 – курсове и информационни дейности

4.3. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието (замърсяване 
на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.) – курсове и 
информационни дейности

�ƒ Важно: В случаите на разработване на учебни програми по конкретните теми, 
посочени в обявата, при попълване на заявлението за подпомагане в Секция Е - т. А 
се попълва конкретната тема, а в т. Б задължително се отбелязва съответната 
основна тема от която е част посочената в т. А.

Условия за обучаемите и регионите:

В курсовете и информационни дейности се обучават физически лица от територията на 
МИГ, които отговарят на изискванията на чл.21 от Наредба №23 от 14.07.2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, 
информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР                                     
за периода 2007-2013 г.  

Изисквания:
�ƒ към кандидатите за подпомагане, проектите за обучение, допустимите разходи, 

процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са 
публикувани в Стратегия за местно развитие за територията на МИГ Попово и Наредба 
№23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение 
на научни знания” по ПРСР за периода 2007-2013 г.

По тази обява една обучаваща организация може да представи един проект за обучение чрез 
курсове и/или един проект за обучение чрез информационни дейности
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За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи подробна 
програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни дейности 
трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми:

�x Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.);
�x Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);
�x Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-приложни 

изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да подходящи 
ползватели);

�x Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за 
комуникации и информация и др.);

�x Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите 
(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие 
и др.);

�x Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 
законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на 
стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);

�x Повишаване на основните знания за агро-екологичната мярка на национално/регионално 
ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях;

�x Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по 
мярка 214.

Информационните дейности за тези одобрени кандидати по мярка 214 „Агроекологични 
плащания”, за които е необходимо участие в основна агро-екологична информационна дейност, 
са  по следните основни теми:

�x Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната 
среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др);

�x Допълнителна информация за агро-екологичните схеми, които бенефициентите избират, 
насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на 
определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за управление 
и други задължения по схемите;

�x Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от 
прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.

Учебната програма за обучението чрез курсове и информационни дейности трябва да има 
следната структура:  
1. Обосновка за провеждането на курсовете/информационните дейности;
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2. Учебно съдържание;
3. Обяснителни и методически бележки;
4. Списък и професионални автобиографии на лекторите (преподавателите);
5. Описание на базите за практическо обучение. 

В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни под-теми:

�x за дългосрочните курсове - Управление на земеделско стопанство – минимум 30 часа 
�x за всички курсове:
- Базово обучение по опазване на околната среда в земеделието/горите – минимум 6 часа;
- При обучение в сектор растениевъдство - условия за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; правила за добра земеделска
практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 
г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от 
земеделски източници – минимум 2 часа;

- При обучение в сектор животновъдство – условия за подържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; хигиена и хуманно отношение към 
животните – минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно 
изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се за 
защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници –
минимум 2 часа.

Информация за курсовете и информационните дейности, предлагани от одобрените за 
финансиране проекти, ще се публикува посредством различни информационни канали. 
Обучаемите ще избират курс или информационна дейност според интересите и нуждите си и ще 
подават заявления за включване в обучение до обучаващите организации. 

Организациите, отговарящи за провеждането на курсове ще записват обучаемите като спазват 
предимства в следния ред: 

�x бенефициенти с одобрени проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади 
фермери”;

�x бенефициентите с одобрени проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни 
стопанства в процес на преструктуриране”.

Одобрените бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания” ще бъдат записвани с 
предимство в  специфичните информационни дейности, отнасящи се до мярката.
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IV. Допустими и недопустими разходи:

�������>�h�i�m�k�l�b�f�b���j�Z�a�o�h�^�b��
Предварителни разходи за разработване на учебната програма, извършени не по-рано от една 
година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и ненадвишаващи 5 % от 
стойността на преките разходи за провеждане на обучението;
2. Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;
б) пътни за преподавателите;
в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата 

равностойност на 20 евро;
г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро;
д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);
е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;
ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност, 

само в случаите, когато издаването на брошури допълва информационните дейности по проекта. 
Разходите за издаване на брошури не могат да надвишават 10% от останалите допустими преки 
разходи за провеждане на обучението;

з) пътни за обучаваните;
и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;
к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро;

3. Административни разходи за организация и управление на обучението, на стойност до 20 % от 
общата стойност на одобрените преки разходи

2.�G�_�^�h�i�m�k�l�b�f�b���j�Z�a�o�h�^�b��

1.Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално 
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.

и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.
2. Разходи за закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;
3. издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49 от Наредба № 23 

от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
"Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от
ПРСР 2007 - 2013 г.

V. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 11 754.00 лв.
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VI. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа:

1. Оценка на административното съответствие:
�ƒ Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 111 - раздел I);

2. Оценка на допустимостта на кандидата:
�ƒ Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 111 - раздел II);

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни предложения:

�ƒ Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни 
предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в 
(Приложение – Критерии за оценка по 111 – раздел III и IV ). Крайната 
комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява 
средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените 
критерии.

Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в 
низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част 
от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по 
процедурата за 2013 г.

VII. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 14 януари 2013 г.

VІII. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази покана е:

до 16.30 часа на 15 април 2013 г.

IX. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектното предложение трябва да бъде представено в един оригинал и едно копие заверено 
вярно с оригинала, подпис и печат, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. Оригиналът 
и копието трябва да имат абсолютно идентично съдържание. Представените документи трябва да 
бъдат представени и на електронен носител, като представените електронно файлове  трябва да 
съдържат идентично предложение на това, което е представено на хартия. В случай, че 
хартиените и електронни документи се различават, за валидни се възприемат хартиените.
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Документите се изпращат в запечатан плик с ненарушена цялост, на който следва да бъдат 
посочени името на кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието на 
мярката и процедурата, по която се подава проектното предложение.

Проектните предложения трябва да бъдат :
�ƒ изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на 

адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 
Фондация “МИГ-Попово”или 

�ƒ подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. 
”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

Проектни предложения , изпратени по друг начин ( например по факс или по електронна 
поща), или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходимата документацията за кандидатсване е публикувана на интернет страницата на 
Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com .

Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация 
“МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4. 

Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен 
ден от 9.00 до 17.00 часа, в офиса на Фондация «МИГ – Попово», бул. ”Ал.Стамболийски” 2, 
ет.4. 
Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»:
office@mig-popovo.com.

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726


